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Hamleta monologs

Kad zemi pārklāj gluzdošs rudens tvaiks,

Un rīst vispēdējā no kokiem lapa,

Pie debess palsi atspīd mēnesis

Kā mirongindenis,

Tad sākas atkal grūtsirdības laiks,

Kur Hamlets pieceļas ikreiz no kapa,

Un, aptērpies ar melnu togu,

Tur monologu:

„Vai dzīve labāka pēc manis tapa?

Vai mazāk traģikas? vai mazāk ziegu?

Šķiet, labāk dusēt elementu miegu!

Vai karāties kā miglas plankumam

Virs zemes dzimtām, nesaredzamām.

Ar jaunu zvaigžņu sēklu pildītām -

Vai būt kā mormoram, kas gluds un balts

Dus kalnu gultā, neaizskarts, bez krokām,

Ne nākt zem tēlnieka un viņa roku kalts,

Kur dzirkstēm šķiestot šķeļ to asais kalts?

Kam karstas dzīvības slapt?

Kam daiļumu tornī kāpt

Un pilnības kalnā jau būt,

Kad zemē ar joni grūt?

Gan grūti ir nebijušam būt.

Bet grūtāk par grūt,

Ir iau reiz bijušam ne vairs būt!
"





Plaukstošas asteres
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Adoniss ir miris

Nimfas liec skumji galvu uz pleca

Kā dūjiņas salstot,

Gari uz leju tām nokaras zaļie mati,

Avoti elso,

Un lapas čab raudot pie kokiem:

Negrib tās zaļot vairs,

Un brūnas kaisās uz viļņiem,

Vīstošos meldros nāras lauž baltas rokas:

„Adoniss ir miris!"

Adoniss ir miris! jauneklis, dievišķais, daiļais!

Adoniss, kas ziedoni nesa un prieku un puķes.

Bāls tas un izdzisis guļ,

Un līdzi bāl saule un mēness

Līdzi ar viņu aizgāja dievi, i citi visi

Neskan mums mežos vairs Pana sudraba fleitas,

Netrako dejās vairs bakehantu kliedzošie bari,

Bēdīgs guļ Bakchus pie apgāztiem vīna kausiem,

Sulīgas saldmes vietā tek asaru sāļums,

Nebrauks viņš viesuļos vairs savā panteru jūgā.

Pārrautie efeju groži velkas šļaugi gar zemi:

„Adoniss ir miris —"



10

Auksta kāpj augšup no zemes

Plutona dvaša:

Stindzina visu, kas saulē un ziedos plaucis:

Melnas cipreses itkā ziedokļa dūmi

Smailā stabā stiepjas pret debesu zilgmi,

Sēru korī stāv koki ap dievišķo kapu:

Adoniss ir miris.

Pazemē nolikts gul

Uz melniem galdiem Adoniss

Baltā miesa mirdz

Sagriezta zelta bļodās,

Kūpošā asins lejas kristāla traukos,

Granāta augli sakrauti kaudzē gul blakām,

Aicinot veļu viesus uz pazemes dzīrēm:

Adoniss ir miris!

Rijīgs ir zemzemes valdnieks

Ēdot ziedoņa miesu

Ledainās lūpas nesilst, siltas asinis dzerot

Izmisis sauciens skan visai pasaulei cauri:

Adoniss ir miris!"
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Bālais mēness, debess lotoss

Bālais mēness, debess lotoss,

Stādīts pašas Iziss rokas,

Oziriss kad iemīlēja

Viņu zilās ziedoņnaktīs,

īsās, zilās ziedoņnaktīs.

Zemē stiepjot staru saknes

Plaucē ilgas, plaucē mīlu

Bālais mēness, debess lotoss,

Stādīts pašas Iziss rokas.

Aizbrauc prom ar zelta laivu

Oziriss pa tumšām naktīm,

Garām, tumšām rudens naktīm

Novīst ilgas, novīst mīla,

Novīst pati Iziss puķe,

Bālais mēness, debess lotoss.



12

Pana gulta

Starp pēdējam rozēm un pirmajām mētrām,

Starp jūlija tvīksmi un novembra vētrām

Laiks gavilēs sadedzis Pana kultā.

Nu vidū starp zeltainām saules dienām

Un melni draudošām negaisa sienām

Gul Pans savā zelta un purpura gultā.

Gan Plūtons tam sūta Persefoni

Ar veļu puķēm, narcisēm, rokā,

Bet Bakchuss sniedz kausu ar vīnlapu kroni.

Un kūļi un augli visapkārt stāv lokā:

Vēl kausi puto no dievišķās malkas,

Vēl pilnības plūsma sedz nīcības šalkas.

Vai rudens zaudējums ir vai guvums?

Vai dzīvības sēkla? Vai nīcības tuvums?

Vai atkal mums atsalt stinguma alvā?

Nē! Rudens nav vien tikai sāpinājums,

Vioš reizē ir vasaras kāpinājums,

Un nāvei maija vainags ir galvā.
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Rembranta gaismā

Rieta stiepj ap zeini zelta loku;

Maz pa mazam izdziest dienas gleznas,

Zalganmirdzošas un purpurgreznas:

Nakts tām pāri velk ar samta roku.

Violetos tvaikos iegrimst visums,

Piens un opāls velk virs ūdens svītras,

Gaisā sārtu mākonīšu vītras

Klīst kā rožu lapu birstošs risums.

Tumsa asumu uem visām krāsām,

Skarbais kalns nāk klāt pie maigās lejas,

Rūgtā dzīve dzer no saldās dzejas,

Sirdis atkal zvaigznēm top par māsām.
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Purpura āvē

Smagi dus jūras līmens kā kausēts no alva...

Te pēkšņi parādās saules kronētā galva:

Liesmainā godībā saule nokāpj pa rietu

Vilnu vēsumā meklēt sev kapa vietu.

Maz pa mazam tā pazūd kāpjot pa sarkanām kapēm.

Atstāj zemi aiz sevis tumsai un sāpēm

Te tā jau pazūd bet viļņi top dzīvi aiz tās

Un zaigo un mirgo un spulgo un zvīļo un laistās!

Pelēkas krastmalas vienmuļos klinšu toņos

ledegas zarotas liesmas kā valdnieku kroņos

Un skaņas no tāles pa viļņiem šurpu plūstot

Saldas meldiņas atnes žēlumā lūstot:

„Bij saule zelta,

Nu nāves dzelta,

Bij gaismas ceļi,

Nu nakts un veli,

Bij staru tekas,

Nu tumsas sekas

Zūd gaisma, gaisma!

Kāpj tvaiks un baisma
"
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Dun zvani ar smagi dimdošām mēlēm,

Raud vēji uz drebošām kokļu spēlēm.

Visas sīkas zivtiņas šaudās

Līdzi raudās.

Jūras jaunavām pērlotas matpīnes raisās:

Safirs un smaragds kaisās.

Mēnesim izkrīt no rokām spogulis

Un plūdo uz viļņiem gabalos saplīsis,

Zvaigznēm asaras birst:

„Vai saule mirst?"

Bet skaļāk un skaļāk skan purpura āvē:

Nav nāve,

Nav nāve!
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Sudraba kaps

Es brienu pa vilnu sudraba grīdu,

Zem kājām man pērles un dzintars rit,

Es sudrabu pašu kājām mīdu.

Es brienu tālāk pa sudraba paliem:

Cik sudrabvēsi, cik maigi man tiek!

Jau sudrabs man sniedzas līdz ceļu galiem!

Un augstāk jau apvij stīdzenītes

No sudrabotām efejām

Ap baltām gūžu kolonām vītes.

Līdz krūšu sarkanām ugunsdegām

No gūžu baltām kolonām

Sedz viļņi visu ar sudrabsegām.

Jau sarkans asins par sudrabu salis,

Kā tekošs sudrabs man miesās rit,

Sirdsāmurīts sit kā sudrabkalis.

Kāpj sudrabs augstāk un mētā šļakstus

Un acuvākus man cieti slēdz,

Un pieber ar sudrabu acu plakstus.

Un mani iešūpo sudraba aijās

Uz ūdens virsu tik paceļas

Vēl manu plaukstu divas kaijas

... Sen ari tās jau norītas tapa

Un balta ūdensroze vien

Aug virsū uz mana sudraba kapa.
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Jūras vējš

Baltiem, platiem zīda spārniem,

Vakarblāzmas apzeltītiem,

Pārklāj visus nogurušos

Baltiem, platiem zīda spārniem,

Maigākiem par zirnekļaudiem,

Apsedz visus ievainotos.

Pārklāj, apsedz, ietin visus,

Kam vairs dzīvē ceļa nava

Ņem uz baltiem, platiem spārniem,

Aiznes projām nebūtībā
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Zvejniece

Mans tīkliņš saplosīts,

Es atkal aužu,

Pie savas zvaigznītes,

Lai manim laimi nes,

Es galvu klātu glaužu.

Vējš teic, lai nebēdā

Es pretī smeju:

Kad mēness auguma

Un viļņi uzplūdā,

Es atkal jūrā eju.

Cik melna jūra šņāc,

Cik as'ru pilna!

Man krūtīs sirsniņa

Tik mīksta maigumā

Kā balta vilna.

Būs tīkliņš saplēsts viss,

Ko tad vēl vīšu?

Pret jūras sāļumu

Es saldo sirsniņu

Kā tīklu izmetīšu.
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Sadauzīta laiva

Vētra stājas,

Saule klājas,

Jūra izmet beigtu laivu

Krastā, kur tā balinājās,

Saskrien klātu bariem kaivu.

Spārniem staltiem,

Spoži baltiem

Kaivas apkārt mīlinājās,

Vaigiem, sastingušiem saltiem

Mīksti, silti pāri klājas:

«Vēji, vēji,

lepretēji,

Kam jūs buras sānis liecat?

Vēji, vēji, niknie vēji,

Kam pret klintīm laivu triecat?
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Vēji, veji,_
Smagie vēji,

Viesuls vēla jūras laukus

Kliedziens, kur tu atskanēji?

Tumsa lēja melnus traukus

Vēji, vēji,

Žēlie vēji,

Lietus līdzi noraudājās,

Vēji, vēji, skumjie vēji,

Buras šļaugi nokarājās.

Vēji, vēji,

Zilie vēji,

Kam jums bija jāapstājas!

Vēji, vēji, saldie vēji,

Nenēsāt vairs laivu mājās
**
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Sala

Jūrai pārskrējis nu vētru tracis;

Vilni mēmi peld kā zivu acis,

Jūra klus

Tūkstoš kuģu viua norijusi,

Klinšu krastu robos izkodusi,

Trekna leoparda miegu dus.

Zilizaļās, sarkandzirksteļainās

Vērzdamās tā vienmēr jaunās ainās,

Grima kāpa.

Visu varavīkšņu izdzērusi,

Visu mēnessdārzu noplūkusi,

Vienmēr vēl tā jauna veida slāpa

Vēlreiz visas dzelmes trenc tā sēklē,

Vēlreiz visas vētras dzen, lai meklē

Jaunu malu.

Sapeld kopā raibi gliemesīši,

Jūras zāles, zaļi meldru vlši,

Jūra laimē smaidot dzemdē salu.
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Dziestošas krāsas

Lēni debess aizver plakstienus,

Nededz vairs ar liesmām apvāršņus,

Ne vairs laipnā sposmē gaisu silda.

Norisusi raibā varvīksna,

Pērkons nokusis, vairs nerunā,
Gaisu vien tik rūgtām gāzēm pilda.

Bāls, bez liesmu noslīd zibenis,

Negaiss vētrā elš kā aizsmacis,

Saulei nodrupis no galvas kronis.

Gaismai aiztūkušas acis ciet,

Palsā svina krēslā dienas riet,
Mēness bāls kā saules epigonis.

Zilie vakari un sārtie rīti

Miglā tuvu kopā sabīdīti,

Sērās sniedzas rokas abupus.

Laiks vairs nestiepj garu pavedienu,

īsā mezglā samezglojis dienu,

Pats kā čūska savīstījies dus.
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Melnais rāmis

Vakars velk ap dienu melnu rāmi,

Izdeg gaišie brītiņi

Itkā sveču galiņi,

Maz pa mazam lēni plīvodami.

Zemei apkārt bij kā raibas sienas

Sākot rožu rītausas,

Beidzot zelta norietas

Un pa vidu gaišās, zilās dienas.

Tumsa melnām kājām kāpj pār žogu,

Gaismas baltais balodīts,

Viņas trenkts un dzīts,

leskrien, atkal ārā skrien pa logu.

Nē! Tā dzīve nav, tā dzīves puse!

Apvārsnim no gredzena

Pati visuskaistākā,

Lielā saulespērle izkritusi
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Dienu vampirs

Dzīve tik steidzīga, dzīve tik rijīga

Saplosa sekundes,

Samīda minūtes,

Stundām no krūtīm dzer asinis laukā.

Saraujas dienas, izkurtē naktis

Mēnesim lecam.

Top jau par vecām,

Nezin kur paliek rokās tev turot?

Dzīvības upuris izgind pat mēnesis!

Divpadsmit bija,

Visus tā rija!

Satvert un turēt tu cerē vēl gadu.

Gads skrej par ašu tver tevi pašu!

Dzeltē tavs mauriņš;

Dvēseles tauriņš

Samīts guļ rūpju dzelžainām kājām.

Pin tevi audos midzina snaudos,

Acīm ņem sposmi,

Soliem ņem drosmi,

Nu tu uz tālēm vairs nestaigāsi!
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Mēnessirpis

Mēnestiņ,

Zīda mēnestiņ,

Debesu daiļumiņ!

Kad tu man ienāci istabā

Caur baltiem ķiršu ziediem,

Kā vēros es tavā spožumā!

Es stiepu tev pretim saltās rokas

No karstā pagalvja

Kā balta lilija vējā lokās.

Ar ilgu dziņu, nesaprastu,

Es tevi meklēju

Ar upi līdzi, kas kāpa pār krastu.

Es slāpu tavas dzīvības rasas

Ar mākonīšiem pulciņā,

Kas gaismas no tevis padzerties prasās.

Tu, dvēseles burvja vārda teicējs,

Man nāci palīgā,

Tu, manas gaitas sācējs un veicējs!

Mēnestiņ,

Veļu mēnestiņ,

Debesu tumšumiņ!

Man šķita, tu biji zvaigžņu sirds,

Nu zinu

Tu nāves sirpis, kas pacelts mirdz

Nevien tu mākoņu rozes pļauj,

Tavs asmens manu sirdi skauj
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Nelga

Vakars, bālais, klusais nelga

Stāv pie dienas slēgtiem vārtiem.

Gaida, lai tos vaļā vērtu

Vakars lūdz ar zvaigžņu acīm,

Spožās asras birdinādams:

„Ver man vārtus, baltā diena!"

Vakars savu mēness sirdi

Rāda: tukšu, izdegušu

Ari tā reiz bija saule

Diena mūžam never vārtus,

Vakars mūžam stāv aiz vārtiem

Gaidot, bālais, klusais nelga!
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Ak, ziedonis!

Ak, ziedonis, mīļais ziedonis,

Kur aizgājis viņš, kur palicis,

Kur nogrimis debesu lokā!

Viņš sēdēja rožainos mākoņos

Kā karalis staru žuburos,

Un puķes zem kājām tam plauka.

Viņš bija tik maigs, viņš bija tik jauns,

Nu tas kā noliesējis klauns

Met kūleņus rudens aukā.

Viņš mīlēja sarkano saulīti

Un draugs bij ar balto mēnesi,

Nu migla tam mitriem matiem!

Un ēnas ar sudraba sandalēm

Zem platām priežu pazarēm

Tam vijas dejās priekš skatiem.

Un klusi, balti mākoņi,

Vēl lido apkārt kā baloži,

Itkā tos ķērājs dzītu.

Rets auglis lapu azotē

Vēl paslēpies, kam jādzeltē

Un kas jau kritīs rītu.

Ak, ziedonis, viņš mūs atstājis,

Pie zemes vārtiem stāv rudenis

Ar zobenlilijām rokā.
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Ledus karaļa līgava

Atspīds bez spožuma,

Atbalss bez saucēja,
Atzieds bez ziedoņa,

Kur gan viss palika?

Viļņo vēl rietumā

Iznīkstošs zaigums,

Sērdzīga grācija,

Dilonīgs maigums.

Siltajam vējam

Izkritis vēdeklis,

Ziedonim salīizis

Saules sēdeklis

Ledus karalis

Sev par līgavu

Laupījis, aizvedis

Saulmeitu, vasaru.
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Aizvedis prom

Uz pusnakts pili;

Mūžīgie ledi

Tur zaļi un zili.

Pilni meži

Kristāla palmu,

Kovārņi zaros

Dzied nīcības psalmu.

Bet caur kovārņu

Ķērcošo kliesmu,

Saules meita

Dzied ziedoņa dziesmu.

Sniega villainē

Paslēpts tai kociņš:

Zaļojošs bērziņš,
Vijoles lociņš.
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Saules valsts sabrukums

Nezin no kādas pasaules nākuši,

lebruka barbari kā reiz tatāri, huņi,

Rūkdami, kaukdami tīri kā lāči un suņi.

Skaisto saules valsti tie postīja,

Kas no lielā meistara, ziedoņa, celta,

Mirdzēja visa no rubina, safira, zelta!

Aiļu ailām to kolonas rotāja,

letverot vaļējos jumtos debesu zvīlu;

Smagie ozoli izpauda doriešu stilu.

Bērzu joniešu veids bij viegls un smalks;

Liepas kuplas kā korintu karjatidas;

Puķu mozaikā bij izliktas grīdas.

Priekškari rīta rožainie mākoņi,
Blāzmotām segām tempļa ieeju sedza,

Upura altāros krāsotas liesmas dedza.
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Augšup tur kūpēja ziedu aromāts;

Saules priesteri nāca un upurēja,
Mēness no sudraba trauka elji lēja.

Kas nu no ziedoņa valstības palicis!

Kas bij skaista kā Hellada, lepna kā Roma,

Kurai visu pasauli aptvert bij doma?

Laiks ar smagiem soliem tai pārgājis,

Sekoja ziemas ledus un reakcija,

Dziesmas vien tikai pauž, cik skaista tā bija!
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Staipekņi

Stīdz, klusi žņaudzot, ap koku

Visapkārt staipekņi,

Tu nespēj tos noraut ar roku,

Tie ir tik vijīgi,

Tu pūlies, bet veltīgi!

Tiem netiek ne vēji klātu,
Ne saule, ne negaisi,

Tu jūties ieaijātu

Sevi nāves šūpolī
Tu biji un izbiji.
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Mežs rudenī

Mežs beidzis dzejot zaļo lapu dzeju

Un, atplīvurots, rāda citu seju,

Svešs tapis mežs.

Cik sausa un liesa

Nu lapu lokanā, kustīgā miesa!

Zieds apēdis lapas un auglis apēdis ziedu,

Un rudens vētra dzen visus pa kliedu.

Starp kailiem zariem vēl mētājas lūžņi

No tukšiem putniņu pērklīšiem,

Prom dziesmas ar visiem dziedoņiem,

Gul izvandīti nasko skudriņu pūžņi,

Tik izsalkuši vanagi vien

Un melni kraukli zem sarkanām debesīm skrien.

Sen dūknas projām aizbēgušas;

Tās skrejot nometušas

No lapu lindraciņiem raibas vītes

Un apeņcepurītes.

Nu laiks ir izšalkoties ragantracim,
Kas bariem naktī skrej uz pekles birgu,

Ikviena uzsēdusi kā uz zirgu

Uz resnu koka stumbeni,

Kas zemē gul no saknēm izgāzti

Un izdoboti glūn ar simtām acīm.
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Nu beidzot ari redzam,

Nāk meža pabērni

Tie vārgie, tārpoti kociņi,

Kas saules nekad vēl neredzēja

Un audzēti tika no lietus un vēja.

Un zemāk vēl pelēkļi, glumekli, recekli

Gan zilganbālas, gan okera krāsas,

Un piepju un mušmiru ripuļi,

Kas visi vienas nāvekļu rāsas

Un pašas nāves priekšteči.

Un tad vairs nava itnekā

Tad pati veļu valdība

Nāk visā tumsas lielumā,

Uz kailiem zariem tai tronis celts:

Ne dienas spilgtums, ne saules zelts!
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Māmiņas galdauts

Cik zeme šodien balta!

Itkā ar galdautu apklāta,

No māmiņas rūpīgi adīta;

Tā pati guļ zemē tik salta.

Tik sapņos tā allaž nāk ciemā:

Bet actiņas tai tik stiklainas,

Tās ledus lāsītēm līdzīgas

Pie koku zariem ziemā.

Vairs nespēj tā glaudīt, ne skaisties:

Guļ rokas uz krūtīm saliktas

Kā divas gūstītas dūjiņas,

Kas nespēj vairs projām laisties.

Un manim cieši blakām

Tā noliek galvu uz ķisentiņa,

Bij sirma tā, nu staro viņa

„Nāc līdz!" es dzirdu to sakām.
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Dorē fantāzija

Nav ziedons tas ar raibiem krāsu toņiem,

Bet gleznu tēlo sniegs ar ledu mijā,
Tik lielisku kā Dorē fantāzijā

Ar pārsteidzošiem vētras svītru joņiem.

Ceļ mākonpili mums ar sniega valni,

No visām debess malām kopā stumtu,
Ar staru torņiem izrobotu jumtu;
Tai durvju sliegšņi zemes augstie kalni.

Un putnucelš kā karogs torņa galā;

Bet apkārt pilij lielās zvaigžņu ainas

Zied itkā tropu puķes brīnumainas

Pa debess siltumnīcu pašā salā.

Sedz visu zemi baltas atlaskrokas,
Un visas lejas ķiršu ziedu pilnas,

Dus jumti saldi, segti baltas vilnas,

Un torņi mākoņiem sniedz pretim rokas.

Tik namos beidzas dzeja, iet viss proza,

Tur baudas, prieks līdz nesamaņai valda,

Pans aizbēdzis un Bakchuss sēd pie galda
Ar mīlas dievi kailākajā pozā.
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Virpuļa bakchante

Vijies kā vīdamies,

Griezies kā griezdamies

Puteņa dejā.

Sarma tev uzaces,

Stiklainas dzīlītes,

Nāve ņirdz sejā

Plēt plati uzvalku

Vai visu mākoņu

Saplēsta zīda.

Pilna jau nomītu

Spožāko zvaigznīšu

Debesu grīda!

Bālā mēneša

Nolauztā lilija

Vīst tavā rokā

Vienīgi pārslioas,

Saltas, bez dzīvības

Līdzi put lokā.

Kaut tu ar' pārspētu

Vai visu grāciju

Skaistāko pozi,

Tomēr es nemainu to

Pret vienu vienīgo

Sarkano rozi.
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Polara ainava

Salas dimantos mirdzoša, brīnumaina

Manā logā zied ainava,

Visos musturos iz vērpta;

Šķiet man tā tāla ledus laikmeta aina.

Svešāda flora tur aug no posmam pirmsimtām:

Milzu palmas un papardes!

Kādi tur vēdekli, galotnes!

Jūtos, ka būtu starp pirmām cilvēces dzimtam.

Radniecīgs žēlums mani pārņem un jausmas:

Ak, es šīs saules pastarīts,

Vai es tur iekšā nesalu līdz?

Un kad atpakaļ iešu... ak šausmas!

Plaismiua veras, uzpūsta siltas dvašas:

Vakara zvaigzne iekšā spīd,

Nu tik es sāku nomanīt:

Kāda laime vēl mist uz zemes šīs pašas!
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Gada parāds

Mākoņi nesteidzas vairs

Un debesu krēslos sēd,

Rožainā dieniņa

Veca nu, aizkrāsnē dēd.

Rīts vairs neatspīd zils,

Rieta vairs nesadeg sārta,

Mākoņi virsū gulst,

Pelēka pelnu kārta!

Migla gar sētmalu

Tūbas tupelēs šļūc;

Dienvidus nopūšas

Itkā sāpoša krūts

Apkārt aptīta

Gara un melna dzija

Zemes globusam

Ziemas melankolija

Mēnesis nevaļīgs,

Zvaigznes vāji vien mirdz,

Nāc nu, pēdējā,

Steidzies tu palīgā, sirds!

Atdod nu parādu,

Visu, ko gads tevim devis,

Saules dzērāja,

Spīdi nu ārā no sevis!
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Saujiņa saules, riekšiņa zvaigžņu

Zūd gaišie brītiņi

Un izdeg dziestot kā sveču galiņi!

Visi laimes mirklīši

Aizslapstas prom kā zaglēni,

Un līdzi ņem visu, kas cerēts un gūts.

Stundas tiem līdzi zogas

Kā nobirst no krūma slimas ogas,

Un tukša top krūts.

Diena, mākoņu lakatā galvu ietinusi,

Raud klusi

Migla ar pelēkām krūtīm

Gulstas uz visām ceļa jūtīm.

Tumsa kā sabiezis asins plūst

Baigi un baigāki kļūst

Visas kontūras izplešas,

Visas likstas aptupjas

Ap tevi lokā

Sērām lieli un melni spārni aug,

Kas tikai ziedonī atkal saraujas.

Nu, sapņotāj, kas tev palicis?

Ko sējis, ko ievācis?

Cik ziedu, cik laimes dienu,

Ko uzcelt tumsai pretī kā sienu.

„Saujiņa saules,

Riekšiņa zvaigžņu,

Tas viss!"



Vīstošas asteres
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Nervu muzika

Kur tā palika?

Kā tā izgaisa?

Skaņa skaņā sudrabritošā,

Dzīves meldiņa?

Saldi dzeļošā,

Kaisli kvēlošā,

Visus asins viļņus traucošā

Nervu mūzikā.

Vai būs velgāk vēl?

Vai būs žēlāk žēl?

Skaņas augsti torņos sasliesies?

Basā gremdēsies?

Vai tā skan vairs tā,

Kā tā skanēja

Senu sapņu samta aizvējā,

Mīlas daildienā?

Tālāk, tālāk vien

Skaņu putni skrien

Pāri mežiem spārni plivinās,

Sirds vēl ieraudas.

Dzīve nestāsies,

Dzīve tālāk ies,

Visas skaņas viņā smelgs un dūks,

Tevis vien tik trūks.
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Māte sfinksa

Cik veidos jau laiks savu seju mija,

Tu vienmēr vēl stāvi,

Pelēkais akmena tēls,

Ap kuru deg tuksneša violetdzeltenais kvēls

Kā vaiņagota vientulība.

Tu esi pati nemirstība,

Kas nepazīst nāvi,

Tev akmens lūpās, pret visu tik ironija.

Visapkārt smilts

Tev izbradāta no tūkstošām pēdām,

Kur cilts pēc cilts

Pie tevis nākušas ar savām bēdām.

Nevienam tu atbildes nedevi vēl, nevienam,

Tie atsitās visi pret tavām sienām!

Māte Sfinksa,

Ap tavu kaklu skaujos ir es:

No manām karstām asarām

Tavs mūža ledus vai nesadils?

No manām ciešām apskāvām

Tavs akmens vai neiesils?

No lūpām, cieti sakniebtām,

Vai negaidīt atbildes?
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Teic, kas manī uguni kur un dzēš?

Kas mani vidū pušu plēš?

Ko veras tev akmens acis tik plati?

Ko teic tavi skati?

Vai minama mīkla,

Tik smaga, tik grūta es esot sev pati?

Es gūstama pati sava tīkla?

Ar tevi, māte, mēs vienādas dabas,

Kaut pretstatos abas:

Kā sastingi tu par akmens tēlu,

Kas ugunī atdzimst un kaist,
Tā sadegt man pašai ar savu kvēlu,

Kas dūmos atdziest un gaist.
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Zemes mātes meita

Zemes mātes es esmu meita,

Dusējusi viņai pie krūtīm,

Zīdīta viņas uguns piena,

Klausījusies agri un vēlu

Gan vēja elsās,

Gan lietus raudās,

Gan pērkoņgraujās

Viņas aizmūžīgo

Šūpoļa dziesmu.

Saule, mana aukle,

Zeltroce saule!

Plecos man klāja

Zili samtaino

Mākoņu mēteli,

Sarkanas zibeņu lentas man vija

Naktsmelnos matos.

Vakara purpurs

Kvēlo man vaigos.

Un rīta rozes

Man vaiņago galvu.
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Un kad šķirties atkal man būs

No zemes veida,
Kam lai es atpakaļ dodu

Dvēseli savu,

Piesūkušos

Ar zemes sapņiem,

Ar debesu ilgām

Kā sila biti ar saldu medu?

Zeme, mana māte,

Saule, mana aukle,

Nedodat savu saulaino bērnu,

Neliekat savu spārnoto meitu

Nekustībai uz stingām rokām!

Ļaujat dvēseles puteklītim

Sfēru pagalmos,

Mākoņu dārzos

Saules putekļu pulciņos dejot.
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Slimais ziedonis

Cik vēlu ziedons atmostas,

Cik gausi spārni atraisās,

Kā viņam žēl?

Ko gaida vēl?

Kam viņam ticēt negribas?

Kā bēru koris aizvijas

Pa gaisu rindā raudavas;

Ko viņas vaid?

Ko vēl tās gaid?

Vai žēl tām pērnās vasaras?

Vai tas, kas bijis, vien ir skaists?

Vai tādēļ, ka tas zudis, skaists?

Kaut sapnis gaist

Vēl dzīve kaist,

Vēl atdzimt var, kas garām laists.

Gan zeme atkal jauna taps,
Tā saulē sils un lietū slāps,

Un ziedos slīks,

Bet sirds vai dīgs?

Vai kaps zem rozēm nebūs kaps?
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Toreiz

Toreiz, kad vajš un ieslīps stars

Man jumta lodziņā krita,

Tā vien, ikdien man pavasars,

Un nakts.

Ik nakts

Man mēnessnakts vien šķita.

Toreiz, kad skūpsts tik vienīgs vien

Man lūpām pārslīdēja,

Kā vēsma rozei pāri skrien,

Ne gūts,

Ne būts

Kā zīda diedziņš sēja.

Toreiz, toreiz, ak, kur tas laiks,

Pilns sapņu, pilns no malda,

Gan kaist un gaist mums dzīves tvaiks,

Bet jaunībā

Pus neziņā

Tik dzīve vien ir salda!
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Zelta mākonīts

Vel sīka, maza atmiņa,

Pat vārdos neizteicama,

let tuksnešcelotājam līdz,

Kā maziņš zelta mākonīts

Es neatceros vairs, kas teikts,

Es nezinu, kad sākts, kad beigts

Pat tēls un veids sen svešs ir man,

Tik ausīs kautkas skan un skan:

Kautkas, kas mūžam nevar zust,

Kas laikam cauri nevar klust.

Viss aizmirsts, zudis, apbedīts,

Tik acis tumst un roka trīc

Ko tu vienmēr man seko līdz,

Viens pats vēl zelta mākonīts?
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Ziemā, kad vairs puķu nava

Ziemā, kad vairs puķu nava,

Kad pār kailo, tukšo druvu

Gaudo vētru bass oktāva,

Ziemā, kad vairs puķu nava.

Nāc, un esi tu man tuvu!

Kad vairs nepūš siltie vēji,

Izskan dziesmas, beidzas stāsti,

Kad vairs nepūš siltie vēji,

Pavasara atnesēji,

Nāc, lai silda tavi glāsti!

Purpurrozes aug no sniega,

Platas palmas vēdinājās,

Kokļu skaya lido liega,

Purpurrozes aug no sniega,

Lūpas pāri lūpām klājas.

Kas vairs ziema! kas vairs sala!

Karsta elpa kausē ledu

Krūtīs ziedoustrautu čala,

Skūpstu bites ievāc medu,

Kas vairs ziema! kas vairs sala!
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Puķu mūmija

Sen aizmirsta.

Pavisam sakaltusi brūna,

Dus roze man grāmatā

Starp Qētes tvīksmainiem

«Persiešu dīvāna" pantiem.

Ne šejienes puķu viņas ģints,
Bet tālā Persijā

Tā, puķu dižciltniece,

Širasas dārzos zied,

Ar ērkšķu scepteri rokā

Par citām valdot.

Tā zin visas puķu tradicijas,

Visus ciltskokus,

Visus rožu rakstus no galu gala,

Un pergamentus, kas lapās.

Pat lepno lotospuķi tā pazīst,

Kas dēstīta Izidas pašas,

Līgojas balta

Uz melniem miroņu ūdeņiem.

Bet, asinssarkana, viņa

Pa septiņiem gadiem tik vienreiz zied

Un pielej dārzus kā kausus pilnus

Ar nāvīgi saldu aromātu

Kas viņos ieiet, tam izejas nava ...

Bet kad vissaldāk tā smaršoja

Pēc septiņ un atkal septiņiem gadiem,

Bij pirmā reize,

Kad liafis Snleiku skūpstīja.
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Mīlas dāvana

Ņem mana gara balto, spožo liesmu.

Ja tīk tev tā,

Man cita vairāk nav neka!

Ņem visu manas karstās dvēsles liesmu,

Kas mani dedzina!

Man tikai degt un sadegt dzīvība!

Kurp mana lielā dvēsle tevi sauc,

Ja mani meklē,

Es reizē debesīs es reizē peklē.

No maniem uguņiem kā kalns tu plaismots,

Kā kalna gals ar manu gaismu gaismots.
No manas sirds ar sāpēm vainagots.
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Atdod sevi

Cik laba vēsa rociņa,

Kas noguruma stundā

Uz karstām acīm uzlikta.

Ir sirdij vajag pajumtes,

Kad negaiss nāk pār viou,

Ik acij plakstu paspārnes.

Lai atspīd atkal cerība

Kā larnpiua tev sejā,

Ar jaunu elji pildīta.

Ņem sirdi ttkā putniņu,

Kas kritis no ligzdas āra.

Ņem viņu rokā drebošu

Un uzpūt viņam siltu dvesmu.

Un mierini, lai nebīstas:

„Kaut sveša tev māsa es esmu."
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Pārgājis negaiss

Vēl pērkons raugās melnā vaigā draudošs,

Un zibensdzīslas debesspierē tūkst,

Un mākons plešas negaisā un rūgst

Un dobjš un dobjāks uzkāpj smagais dairs.

Kā sirds, kas sāpēs pēkšņi pušu trūkst:

Grib kliegt: es ilgāk nepanesu vairs!

Tad nopil piliens, klusās elsās raudošs,

Kā pazudušas dzīves stāstu paudošs

Bet kad visapkārt zemes klons ir slacīts,

Un skaidrums paceļas gar debess loku,

Tu klusu ciezdams atmet vien ar roku:

„Lai paliek vien, lai paliek neizsacīts!"
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Norimis vējš

Nu ir miers pēc lielās trauksmes,

Nu ir miers pēc dziņu vētrām,

Miers pēc ilgām, steigām, cerām,

Kas pār miesu trīsot skrēja,

Dūra, dzēla, dedzināja

Sīkām, smalkām adatiņām,

Nu ir miers!

Aizdzītas nu projām visas

Fūrijas, kas mani trenca,

Mani augšup, lejup svieda,

Tālēs dzina, tūves sēja,

Visu sirdi dedzināja

Asins šalkās, nervu trīsās,

Nevaldāmos vēlējumos,

Sapņu vilinošos tēlos.

Nu ir miers!

Nu ir miers bet, ak, nu vairs es

Nesaredzu zilo tāli,

Brīnums neskatās uz mani

Savām platām, zilām acīm.

Spoži sapņi netrauc naktis,

Atdod vietu melnam miegam,

Pasaciņa nogurusi,

Galva lēni slīgst uz ceļiem

Nu ir miers
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Pamazām

Pamazām nomirst prieks

Kad puķes saknei zeme atbērta,

Pamazām atslābst katra lapiņa

Pats nezin kā

Tik nav vairs tā?

Pamazam izzūd miers:

Bij dienas pelēkas, bet spoža nakts,

Nu tiek i miegs no pagalvja tev zagts:

Tev, nelgām, eerība,

Kaut zini veltīga.

Pamazam jūtas trulst;

Pēc karstas saules rudens lietus līst,

Kas pārāk mīlējis, tas ātrāk vīst

Kad mīla samīta,

Sirds nepukst tā.

Pamazam rimst: i naids

Kā bite, izlaidusi dzeloņu,

Top tikai vēl par ūdens nesēju,

Vēl iedzel liesmiņa.

Tik nesāp tā.
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Pamazām as'ras žūst:

Kad negaiss pārgājis un mākons klīst,

Tik sīkas pilītes vēl zemē līst,

Tev acu kaktiņā

Vēl pamirdz lāsiņa

Pamazam nomirst viss

1 mīla, naids, i miers, i sāpes, prieks,

Kas gaidīts, sapņots, ilgots, viss top lieks.

Ak, nav vairs tā.

Nav vairs nekā.
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Sāpju maskerade

Ak, smieties saldā meldiņa!

Līdz pašai sirdij smieties!

Tā skan kā maldu muziķa;

Ja nav ko smieties ar nekā,

Kā kausam pāri Meties.

Šie smiekli ziedoņa saules lēkts,

Skan viņos cīruļa dziesma;

Tie sārts, uz kura liesmās degts

Tiek viss, kas samēslots, kas segts,

Tur visu tīrī liesma.

Pus smieklu-asaru maisījums

Liets vienā dvēseles traukā,

Ir paradīzes mantojums,
Kas pāri palicis vēl mums.

Kad paši dzīti laukā.

Bet smiekli sausā lepnumā,

Kas tikai skumjām spītē,
Ir krusas graudi vasarā.

Kas kokiem pašā kuplumā

No zariem ziedus plītē.

Un jo tu ķerts visdzilāki.

Jo jautrāk seju rādi,

Ņem smieklu masku uzlieci,

Lai skaļi skan tās zvārguli

Pa sāpju maskeradi.
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Bez izejas

Pamazam tevi lauž,

Tā vien tu jūti,

Kā plēsīgs ērglis grauž
Tev Prometeja krūti.

Ko spārni tevim der

Bez gaisa telpas!

Tie tik jo smagāk sver,

Ka nesot pietrūkst elpas.

Jo ašāk bojā iet,

Tāds ērgļa likums,

Pa smiltīm bradāt, šķiet,
Nav viņa tikums.

Kas tevī saceļas,
Tu apspied, slēpi,

Žūst vaigos asaras,

Vīst gurdi rokas klēpī.

Tu, nomīts, zaļais maurs,

Kur aug tik smilgas,

Tavs mūžs kā liktens šaurs,

Un tālās vien tik ilgas.
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Lepnuma ledus

Ja vējam ko teiksi,

Tas neizpaudīs,

Tas tavu vaigu

Tik glaudīs un glaudīs

Ja asaras raudi,

Lai redz tās tik rasa,

Bet atbildi smaidiem,

Ja kāds tev prasa.

Un savus vārdus

Tik neatdod mēlēm,

Tās tavas sāpes

Griezīs pa šķēlēm.

Un savus vaidus

Nevaidi ausīs,

Gan tevi degošās

Sprikstīs rausīs.

Lai līst tev no lūpām

Laipnības medus,

Bet dziļi tev sirdī

Lai lepnuma ledus.
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Veļu āboļi

Viens, kas tev pāri palicis,

Kad tev līdz galam apnicis

Šā tukšā dzīves joka:

Māj preti veļu āboli

Tev dzelteni, caurspīdīgi

Pie aizmirstības koka.

Tāds ābols mirdz kā tīrais zelts,

Bet pelnu pilns tas, pušu šķelts,

Ņem to! lai nedreb roka!

Kas būs no viņa baudījis,

Tas pats caurspīdīgs palicis,
Tas māj, no zemes izbēdzis,

No cita sfēru loka.
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Sāpju rotaļa

Šī raibā vārdu ritmu vija

Ir tikai sāpes rotaļā,

Vai tādēļ sistās brūces dzija,

Ja skaņas veru šā vai tā?

Es nedrīkstu vienīgi palikt mēma

Aiz bailēm no ārprāta šausmīgā ķēma.

Man dziesmas tik izbailes kliedē,

Bet meldiņa visjaukākā

Vairs sirdi neizdziedē.

Es zinu, nu vairs nav nekā,

Ko sirds, kas lūza, lai cerē un meklē!

Un itkā vispēdējā aplokā

Es ieeju Dantes moku peklē.

Te sitas preti citāds vējš,

Tas vējš, kas buras pušu plēš,

Drīz lauzīs man pēdējo mastu

Tad nogrimšu mutuļu atvarā

Un neredzēšu vairs krastu.
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Plaisa

Par daudz jau liela plaisa

Starp mani un starp pūli,

Nav vairs, kas tiltu taisa

Uz manu dvēseles Tūli,

Trūkst mīlas, lai vēl spētu atjaunoties

Un atkal jaunā, tālā ceļā doties.

Nav ari vairs ne naida.

Kas rūgto sadedzina

Un uzkrāto zem spaida

Kā klonu nolīdzina

Un pušu rauto dzīves harmoniju

No jauna kopā sien ar seno viju.

Par daudz sirds izsāpēja,

Kas pušu rauts, tas rauts,

Tai zuda jūtu spēja,

Kad pārdarīts par daudz.

Ja roka izstieptā pēc ziediem tvērtu.

Tā tikai tūkstoš lapas nostu bērtu.

Jo tālāki plaiso projums,

Jo retāk par to ziņo,

Jo dziļāks ievainojums,

Jo klusāk noasiņo,

Mirst vētra, paslēpusies jūras bangās,

Bēg mākons zibensskaldīts debess dangās.
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Nirvana

Nc meklēt, ne dzīties,

Ne cerēt, ne bīties,

Nekā vairs, nekā,

Kā vilnis smiltīs

Mirst krastmalā.

Tev krūtīs miers.

Uz lūpām sals,

Tu balts un salts

Kā kalna gals,

Sirds izdedzis vulkāns

Ar aukstiem pelniem,

Krūts tukša pekle

Ar padzītiem velniem.

Kad lietus mutulis norimis,

Sedz visu ledus mētelis.

Kad citi cerēs un meklēs un dzīsies,

Tu klusi nomaļā noskatīsies,

Varbūt ari pasmaidīsi,

Bet asi un īsi.

Varbūt ari cīņā vēlreiz stāsies,
Bet vairs par uzvaru nepriecāsies

Prieki un mokas

Pamazām nogulst kā ūdens krokas.

Pēc tūkstoš neskaņām

Saskaņa

Ne cerēt, ne bīties,

Ne meklēt, ne dzīties

Ir Nirvāna.
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Mans ceļš

Neprasi!

Mans cels iet tāli uz balto mēnesi.

Graudami

Nogrimst zem manis bargie pērkoni.

Kamolos satīti aizveļas mākoni.

Liesmaini

Spārnu skārtas aizdegas klinšu sienas.

Sarkanās kvēlēs sagruzd kaislību dienas.

Pelēki

Miglā izirst spožie mākoni,

Darbi zūd un izgaist nebeigti

Tālāki

Paliek zem manis kalnu galotnes,

Mani spārni mani augstāk nes.

Neturi! neturi!

Mans cels iet pāri pār balto mēnesi.
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Dzejnieka dvēsele

Kur viņa tāda gan mīt,

Kas karsti kā liesmiņa deg

Un gaiši kā zvaigznīte spīd?

Vai dzer tā ari no trauka

Un vai no maizes tā ēd?

Vai liesa viņa, vai tauka?

Vai nav tikai vēja pūsma?

Vai salda skaņa vien?

Vai viļņu rotaļu plūsma?

Vai ātra viņa vai lēna?

Vai rozēm pārskrejot

No tauriņa spārna tik ēna?

Vai nav tik asaru lāsa,

Ko lakstīgala raud?

Vai doma, skaņa, krāsa?

Tai piemīt visas kāpes:

Te gaisma, te polāra nakts,

Skaļš prieks un klusas sāpes.

Tā mērkta gan žultī, gan ledū,

Un savā laikmetā

Tā ir kā uguns ledū.

Tik tad, kad saplosīt

Jūs ņemat spārnus tai

Un kad tā zemē krīt

Tad redzēsat patiesa

Tā nav tik dvēsle vien,

Ir dzejnieks ari miesa.
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Efejas ap drupām.

Sentences

Eritis sicut deum

Tu šķities dievišķas ģints

Nu tava lepnība salauzta,

Kā ērgļu ligzda tā nogāsta

Zemē no augstākās klints

Ērgļa nāve

Ko dara ērglis, ķerts no bultas?

Tas nemeklē lejā sev kapa gultas,

Bet laižas augstāki

Pret debesi.
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Ieguvums un zaudējums

Pie katra salda ieguvuma

Tu baidies, ka tas gaisīs drīzi,
Pie katra rūgta zaudējuma

Tu atmini zudušo paradīzi

Fantazija

Ak, fantāzija!

Lai ko man tava pasaciņa melš.

Es zinu, kāds tavs ceļš:

Pa sapou straumi mirdzot sudrabzili,
Tas mani tikai ved uz maldu pili,

Kam vārds: „Reiz bija".
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Ikdienas ruda

Cik daudz vēl dzīvē īsta zelta,

Cik neuzieta tur jau zuda!

Tik sajūsminās liesmu svelta,

Kūst ikdienības cietā ruda.

Dzejnieks

Tam noslēgts krūšu kambarlts

Un vienaldzīga seja.

Tam sirds kā spožais gliemesīts.

Un pērle iekšā dzeja.
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Ikdiena un dzeja

Bij mātei divas meitiņas:

Ar aklām acīm tā viena.

Tai otrai žirgtas actiņas

Bij gaišas itkā diena.

Bet nezin' kā tas nācās?

Kad nakts ar zvaigznēm sācās,

Tad aklā visas zvaigznes saredzēja,

Tā aklā bija dzeja.

Politika un māksla

Reiz romiete Porcija

Degošas ogles norija

Kā varone smīnā,

Turpretim Kleopatra

Visdārgāko pērli kausēja

Un izdzēra vīnā.
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Otra dzīve

Dzīve, ja lieluma dzīvot man neatļāvi,

Ja man kā sudrabam zemē bij jāsarūs'.

Dod, dzīve, vismaz man lielumā nāvi,

Tad nāve man otra dzīvība kļūs.

Īstais zelts

Vai viss mans darbs būs bijis velts.

Kad sadrups mani kauli?

Vai krāsnī iemests īstais zelts

Vēl kūstot netop par sauli?
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Vaļas diezgan

Ar' vienmuļība ritmos ietvērta:

Pēc strofām viloo laika ritmika

Bez steigām
Līdz beigām,

Kad sāpēm aprakstīta katra lapa,

Tad gauss kā eposs vecums ved pie kapa.

Dzīvības ceļi

Uz dzīvību ved tūkstots ceļi:

Tie noraiboti, pilni pēdu:

Gan jautriem teciņiem,

Gan viegliem solīšiem,

Gan smagiem soliem, pilniem bēdu,

Bet vienā miglā saplūst beidzot veļi.





Asteres - zvaigznes
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Pirmatnība

Pirmatnībā

Sirds kopā bij austa

Ar mūžīgo dabu,

Tā nebij vēl lauzta

Starp ļaunu un labu.

Tad, saraustīta dzinu dzineklos,

Gan mīlas, naida, šaubu pretstatos,

Tā rāda jūtu prizmu daudzkrāsaino,

Kā spoguls, sasists tūkstoš gabalos,

Ik gabals attēlo par sevi ainu.

Bet mūsu visu neizprastās sāpes
Ir tikai pirmās harmonijas slāpes.
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Vientulības krāsa

Vientuļa dvēsele vienmēr ir sēra,

Kaut ar bez ārējas traģikas.

Skumjas ap dvēseli aptinas

Itkā ap zemi atmosfēra,

Pilna bula un negaisa sēra.

Sēras ir laicībā mūžības krāsa:

Dvēsele, viņas zīmēta,

Paceļas no zemuma

Citu vidū kā augstāka rāsa,

Vairāk zvaigznēm, kā zemei māsa.

Spiesta kā tvaiki šaurā traukā,

Meklējot vienmēr pēc izejas,

Dvēsele mūžam ilgojas

Tikt no būtības spaida laukā,

Atpakaļ senā dzimtenē jaukā.
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Dienu aumuļi

Lielas dienas, retās epizodes,

Stundas, kurās dzīves uguns kaist,

Lūko, ka tā dūmos neizgaist,

Daudz mums liesmu nav virs zemes lodes,

Tās tev ir jānotur.

Stundas illuziju apaugļotas,

Kurās apgarots kā dievs tu ej,

Sapņos noreibušām, acis smej,

Sensāciju spozmes apgaismotas;

Zini, tās ilgstošas nav

Dienas, kuras cel pār cilvēkmēru,

Lielā spozmē, dziļā tumsībā.

Laika celšanā un krišanā,

Dienas, pilnas nebeidzamu sēru,

Sērām pretsparu rod.

Dienas, kurās visu vētru dzītu,

Viļņi tevi krastā izskalo,

Sals un krusa pus' jau apledo.

Lepno kuģi redzi sadauzītu.

Pāries dienas ir tās!

Tikai, kad vispēdējs spožums bālis,
Un kad pati dzīves uguns dziest,

Lai, kas nesadegdams, neizdziest,

Bet lai nogulst ķīmiski kā šālis,

Kas tevī mūžīgs ir.
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Vienīgais ceļš

Tu visur meklējies, lai sevi rastu,

Kas ārpus sevis gribi būt,

Ko sirds grib plašāk, dziļāk gūt,

Tavs vilnis atšļūk, nesasniedzis krastu.

Tu meklē sevi liela dabas drāmā:

Gan ziedoņsmaršu saldi skauts,

Gan rudens vētru līdzi rauts,

Tik skati slīd tev garām panorāmā.

Tu staigā meklēdams pa dailes telpu:

Gan krāsās tev kas iemirdzas,

Gan skaņās žēli ieskanas

Par īsu mirkli nedod atgūt elpas.

Un gara sfēras aina māj tā pati:

Tu zemei nostu atrāvies,

Pie gaisiem nespēj piesieties:

Virs galvas sfērās aizslīd zvaigžņu rati.
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Ja mīlas klēpī šķ ieties radis ostu,

Vai mūža nemiers tevī rims?

Nāks brīdis pēkšņis negaiss dzims

Tev vētra laivu raus no kuģa nostu.

Nekur tu sevi nerod ārpus sevis,

Tavs atdots ..es" vairs neuzplauks,

Ja bijis saturs vien, ne trauks,

Ej, meklē, kas vēl palicis no tevis!

Tu dzīves atrietu no jauna smelsies,

Ja nāc pie sevis atpakaļ,

Te kalve, kur vēl spārnus kal:

Kas ārā zaudēts tevī augšām celsies.
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Spēks

Ka spēku gūt?

To vienīgi dot var atzina:

Sevi pašu līdz galam izārdīt,

No saknēm pagātni uzvandīt,

Un sajust sava trūkuma,

Lai ari cik tas nāktos grūt'

Kad spēku jūt,

No jauna sevi pārveidot

No dzīves saplēstiem gabaliem,

Kā zemei zem arkla griezumiem
Pa ziedoni to uzarot,

Par jaunu, zaļu lauku kļūt.

Kurp spēks var kļūt?

Tas saņemt var visu laicību,

Un tā pats sevī atdzimis,

Un kopā ar visumu sakusis,

Tas atguvis sev mūžību

Un bijis reiz var atkal būt.
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Personība

Tu pats sevī spēkā un pretspēkā skaldies:

Pats sevi pār mēru apbrīno,

Zem mēra pats sevi pazemo.

Drīz saldi cerē, drīz rūgti maldies,

Pirms pats sevī samēru rod un valdies.

Bet zini: ne mūžam ziedonis zaļo:

Kur pārāk skrējis, nu vajag stāt,

Kur karstāk dedzis ar pelniem klāt.

Kur bijis par skalu, vairs nepārskalo.

Kas stūrains tevī ņem noapaļo.

Cik bālas būs bēdas, cik palsi prieki,

Kad beigsi ar sevi diletēt,

Un sāksi, kas audzis, izaudzēt.

Tie visi būs tev tik ārpusnieki

Un kļūs tev vergi, ne pavēlnieki.

Tu pilnīgs pats sevī uguni kūri,

Ko rudens vētras vairs neizjauks,

Kas citus salstošos sildīties sauks.

Tu stipris ievainots atzinu mūrī,

Tev brīnumputniņš dzied dvēseles būrī.
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Tanheizera brīnums

Ja tu gribi tapt no jauna,

Ceļas augšā pagājība,

Ilgus gadus dusējusi

Putekļos un zirnekļaudos,

Arā lien no tumšiem kaktiem.

ledegas tai spoku acis

itkā divas gunis naktī,

Baidot stājas tā tev ceļā.

Ja tu atkal atdzimt gribi,

Sāp no jauna vecās sāpes,

Izplēš plati melnas rokas,

Izstiepj gari ēnu pirkstus,

Izdzēst grib tev jauno gaisinu.
Noraut nākamības zvaigzni,

Aizklāj izredzi uz tāli;

Visur atminas nāk pretim.

Ja tu gribi celties augšā,

Arā nirst no ziliem viļņiem.

Jaunu dienu laimes sala

Vara vīksnas vainagota:

Atminas dzied sirendziesmas:

Dzied, ka skaists ir tik, kas bijis,

Kas varbūt nemaz nav bijis,

Kas nemūžam neatgriežas.
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Ja tu gribi tālāk laisties,

Laižas līdzi senie sapni,

Cilā notirpušos spaiņus,

Mostas līdzi smaršas, krāsas.

Atskan žēlas, mīlas balsis

Un tev pašam piesaluši

Spārni itkā taurenītim

Rudenī pie vēlas puķes.

Tomēr jārauj tie tev nostu,

Jāceļas no jauna augšā,

Jālaižas bez spārnu tālāk;

Dzimušam, no jauna jādzimst.

Senais Tanheizera brīnums,

Lai ir tevī piepildītos:

Tavam sakaltušam spieķim

Jāplaukst jauniem, zaļiem zariem.
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Dēmona sposme

Jo vasara tālāk,

Jo augli briest,

Jo stiprāka sirds,

Kad cerība dziest

Jo lepnāka drosme,

Kad sapņus meti,

Kad viens ar sevi

Ej vētrām pretī.

Ap lūpām ar smīnu

Un sirdī ar nievu,

No cilvēkiem tāli,

Un naidā ar dievu

Ne raudi, ne žēlo,

Ar pieri tik kvēlo

Tev dēmona sposme.



87

Galerija

I

Stiprie

To soļiem vienmēr ir mērķis:

Droša un raita

Vai lēnā laidā,

Vai šaltīm skraidā

let viņu gaita.

Tiem vienmēr gatavs ir vārds:

Būt dzīvei par sūtni,

Karogu turot,

Teikt lietu būtni,

Ne aizplīvurot.

Tiem vienmēr priekš acīm ir darbs:
Ne ilgu domu!

Ne rūpju kroku!

Tik aši tverot,

Tie izpilda lomu

Kā debešus verot

Tver Apollons loku!

Kā zila upe tek dzīve garām
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II

Tie lepnie, tie brīvie

Tie lepnie, tie brīvie,

Tie vientuļie mūžam!

Nekad tiem nenākt

Vienotram tuvu!

Nekad tiem nebūt

Vienotram vairāk

Kā galotnēm mežā,

Kas vētrā lokās

Viena pret otru.

Ar asu kaltu

Tiem ierakta seja

Ciešanu zīme,

Deg acīs spozme

No atziņu uguns,

Kas samaksāta

Ar dzīves laimi

Tiem lepniem, tiem brīviem

Tie neprasa mīlas,

Tie neprasa žēlas,

Tie aiziet no dzīves,

Tiem pakal neraud,

To vārdus nemin,

Tic lepnie, tie brīvie.

Kā dziļa upe tek dzīve garām



89

III

Aicinātie

Tie laiku ne naktī un dienā dala,

Ne zina, kas agrums un senums,

Tik nemiers viņos kā lapu drebums

Tos trauc un bīda.

Tie karstākā vasarā sala

Un aukstāka ziemā svīda

Un nezin, kad zaļas lapas plaukšu

Ne baltie sniegi kad čaukst.

Tālumā, augstumā,

Pa visiem ceļiem aizstaigā domas.

Tie kāpuši pat jau Cheopsa piramīdā,

Bet paliek pie bēdīgās lomas:

Ar kājām urbties šaurās istabas grīdā.

Gars zvaigznes mēro un zina,

Bet saistās pie ķermeņa svina:

Tas sensenais cilvēces stāsts,

Bet senāks vēl dievu lāsts,

Kas jānes vislielākiem gariem:

Būt dzimušiem reizē ar spārniem un svariem

Kā zila upe tek dzīve garām
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IV

Izredzētie

Trīs reiz tie liesmas deguši,

Nav sadeguši

Trīs reizes ledū saldēti,

Nav atsaluši

Tiem atliek vienmēr sevi projām dot,

Kā rādijs nebeidz gaismu izstarot

Sirds pilna tiem no laipna maiguma

Kā rudens vīna oga,

Caurspoža, saldas sulas pārpilna.

Var noraut to

Un spiest zem sloga,

Tā spiedēju vēl saldi pamielo.

Tiem dvēsele

Ir ārpus katra spaida

Un viņpus naida,

Uz dzīvi klusi lejā noraugās.

Un vinu iezīme:

Nekad tie nesmejas

Tie tikai smaida.

Kā zila upe tek dzīve projām
Un atstāj visus aiz sevis
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Bāru bērni

To dziesmu es atkal uzņemu,

Kas dziedāta reiz jau bez saules;

To dziesmu, to smeldzošo meldiņu,

Ar visu sāpju smagumu,

To dziesmu, uo senpasaules.

Tai dziesmai, bez saules dziedātai,

Vēl palika pantiņi pāri

Tie spiež kā nelijis mākonis,

Tie šalc kā priekšvētras šņākonis

Tai dziesmā, ko dziedāja bāri.

Tai dziesmai vēl palika pantiņi,

Un vēl nebūt tai nava gala.

Kā jūrā uz akmens sen atpakaļ,

Sen melnā čūska miltus mal.

Un vēl tos nesamala

Tai dziesmai bez saules gala nav,

Un tad tik viņa būs slēgta,

Kad kopā no pagātnes, tagadnes

Nāks dzīvas un mirušas dvēseles

Zem nākotnes saules lēkta.
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Varoņu piemiņai.

Jaundibinātā Latvijā

I

Liels laiks mums bijis, neaizmirsts neviena,

Ikkatram atmiņā tas mūžam svēts,

Liels varoulaiks! Uz dzīves smilšu pliena

Ar tautas asnīm spilgti iezīmēts.

Cik nāves dīgļu un cik dzīves spēku

Nav izšķiedis viens liktenīgais gads!

Cik asins plūdu, cīņu, šausmu, dēku,

Cik liels tas bijis ak, kāds varoņskats!

Liels laiks pēc gadu posmam sepuusimtām.

Kas vēsturē ar jaunu vārdu skan!

Pēc tikdaudz vergu važas žņaugtām dzimtum,

Kas pēkšņi bargi uzsauc: ~Nu ir gan!'"

Nu gana ciešami, nu gana vaidu.

Nu mūsu as'ru upes pāri plūst!

Nu gana ilgi ciesto vergu spaidu,

Pārpilnais vadzis beidzot pušu lūzt.

Kā radās spēks? no kurienes tas cēlās?

Kur dzimums kā no zemes izaudzis?

Vai Daugava no krastiem ārā vēlās?

Vai augšup kāpis bij pats Lāčplēsis?
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II

Jā! Lāčplēsis no jauna augšup slējās,

Tas bij pats neapjaušams tautas spēks!

Līdz pašam pamatam tas sakustējās,

Kā šķita, vai pat mēmais akmens brēks.

Bij sacēlusies visa latvju lauta

Aiz upurdzii.ias dzīvi ķīlā likt,

No vienas sajūsmas, kā liesmas skauta:

Cits citam varonībā priekšā tikt!

Uz šķiršanos ar dēliem mātes skāvās,

Visdārgāko priekš brīves atdodot

Un mīla mīlai nost no krūtīm rāvās,

Degt citā liesmā degt un sakvēlot

Ak, maza tauta, mazā tautas sauja,

Kā tev pret briesmu varu atstāvēt!

Kur naidnieks dzīrās niknā nāves pļaujā

No zemes virsus tevi izdeldēt!

Pret lielgabalu izsalkušām rīklēm

Tu liki savu latvju dvēseli,

Pret drāšu žogiem, asiem dzeloutīkliem

Tu lēji savu dzīvu asini.

Un notika kautkas tik neizteicams

Un parādījās lielais brīnumdars:

To nezvēru, kas likās neuzveicams,

To rupjo pārspēku bij veicis gars.
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III

Ja, gars bij uzveicis to briesmu zvēru.

Gars augšup pacēlās tik uzvarošs,

Ka tautu vēsturē pa laiku ēru

Tas vienmēr būs kā piemineklis spožs.

Gan nāves sirpis pļāva platu gatvi,
Gan daudziem bij zem viņa jāpakrīt

Tiem savu ideālu, brīvo Latvi

Vairs nebij lemts ar acīm saskatīt

Bet mēs, mēs redzējām, kaut lodes bira

Un pār mums izgāzās kā krusas šalts,

Mēs redzējām, kā asins plūdos nira

Uz augšu rnūsu tautas karogs stalts.

Nu nesalauztu mēs to rokās turam,

Nu mums to vairs no rokām neizlaist.

Lai svēto sajūsmu nu tālāk kuram,

Lai brīves mīla mūžam sirdīs kaist.

Nu beigtas cīnās, beigti asins kari,

Mēs varam mierā droši galvu celt;

Nu atplaukst aplauzītie ozolzari,

Nu druvas samītās sāk atkal zelt.

Nu latvju kalni atmirdz atkal zili,

Vairs maitu putni apkārt nelido,

Mēs ceļam augšā seno gaismas pili,

Ikviens lai līdzi iet un dailē to!

Mēs stipri kļuvuši, kas bijām vāji,
Mēs tumsā smakām, nu mums gaismu gūt.

Mēs septinsimtu gadu raudātāji,

Mēs bāru bērni, nu mums saulē kļūt!
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Brāļu kapi

Vientuli guļat jūs še

Ar caururbtu sirdi

Bezveidā samesti itkā apēsta augļa mizas,

Cieši sakostos zobos vēl sažuvis asins.

Miesa jau atlobās nostu no kauliem,

Zemes pelēkā maskā

Jūs nepazīs tēvs vairs, ne māte.

Zirneklis, nāves audējs, jums pārvilcis tīklu.

Kraukli no jūsu kapiem

Ceļas uz augšu ar smagiem spārniem.

Un pa purvainām vietām

Zilas guntiņas spīgaiņos lido.

Citur zeme virs jums

Zirgu kājām jau nomīta ciešā plienā;

Arklis dzen vagas virs jums,

Un dvēseles izgaro saulē

Elementi ikviens:

I gaiss, i ūdens, i zeme

Ņem no jums savu dalu.

Un virs jums labība zel un aug

Ar sarkanu rasu
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Bet varbūt jūs guļat bez dusas

letverti bezdibeņspraugās?

Acu vāki tik nespēj kustēties vairs

Un acu āboli vērties

Uz tuvām un sīkām lietam?

Bet uz lielākiem mērķiem

Mūžības dzelmē tie raugās?

Skati spiežas caur dziļāko kapa tumsu.

Spiežas caur biezāko akmeni cauri

Pasaules smadzenēs iekšā.

Pašā mūžības sirdī.

Ausis sadzird, ka jaunas zvaigznes aug.

Un kā planētas apalojas.

Jūtat, ka dvēseles augšup lido

Uguns pilnas, kas nedziestošs zemes iekšā.

Zināt, kā vētras dzimst,

Zināt, kā veidojas darbi no jauna,

Jaunam laikam kā atkal aug spārni.
Kad tas šalcot lidos pār zemi.

Sirdis, kas pagurušas un sīkas,

Tad atkal taps lielas.
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Pēc tūkstots gadiem

Ap drupām vīsies efeja.

Un zaļa čūska uzkalnā

Pa sapņiem redzēs,

Kas dus zem viņas apakšā

Te teika klus, te dziesmu liedz.

Tik bite spārniem pāri sniedz

Pār zaļo mītni,

Kur sarkans asins tika liets.

Neviens vairs zin, neviens vairs min,

Tik puķe uzzied allažiņ:

Tā zilā puķe

Bij karstā sirds, ko kronī pin.

Viss aizmirsts, izciests, izcīnīts.

Tik gaisā lido, vēja dzīts

Mazs mākonītis,

Balts, kluss un dzidris mākonīts.
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Jaunie argonauti

Dvēseles plašajos laukos mes atrodam ainavas jaunas:

Kalnus, ko augstumā nesniedz vēl Himalajs pat,

straumes, kas plašāki plūst par Indijas svētupju

šalkām,

tropiskas krāsas tur deg un spožums neredzēts spīd.

Brīnuma puķes tur smaršo un augļos līst nektārs un

medus

hesperid-ābolu zelts tur tiek sargāts tumsas un nakts.

Sirdssāpju ziedi zied asi kā tuksneša dzelkņainie

ērkšķi,

apkārt staignājs un purvi, celi un takas tur gaist.

Smilšains tuksnesis plešas un maldina fata morgana,

nekopts un aizaudzis viss tur pagātnes celmāju lauks

Tomēr neraugot tumsu un baismas, pret pūķiem mēs

ejam

liesmainas vagas dzīt, zibens lemešiem griezt.

Dzelžainiem zirgiem mēs aram un rītblāzmas velēnas

ceļam,

asinu lietus līst, sviedri no pieres mums kūp.

Samītā nezvēra zobus kā sēklu mēs izsējam laukos,

nākošām paaudzēm tā pļauju un ražību dos.
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Meklētāji

Mēs atstājam aiz sevis vecos krastus,

Lai zvaigžņu jūdzēm skrietu atlantiskā tālē,

Kur teiku migla kalnu galos bālē,

Mēs zemes meklējām vēl neatrastas.

Tās zemes, zila sapņa apskalotas,

Tās baltās klintis, saules purpurotas,

Kur pat ne putniņš vēl nav kāju spēris,

Ne stirnas bērns no meža strauta dzēris,

Kur tik zem vieglas dienvidvēju spēles

Pauž saules slavu zaļas lapu mēles.

Mēs atstājām aiz sevis vecos krastus,

Jauns skaistums māj mums, jauni dēki, briesmas,

Mēs gribam dziedāt nedziedātas dziesmas,

Mēs vārdus paudīsim vēl neparastus.

Mēs nezinām, vai jaunos krastos tiksim.

Bet visi tilti aiz mums zemē grauti,

Un visi pavedieni pušu rauti,

Mēs zinām tik: pie veca nepaliksim.
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Sāpju romantika

Sensenas, caurjustas ilgas pa laikmetiem izpaužas

atkal.

Ārpuses sejs gan ir cits, saturs ir mūžam tas pats.

Romantisks dvēseles cēlums, kas sevi liek ziedot

priekš citiem,

fanātisks straujums, kas dzen uguņos strādāt un degt.

Sokrāta nāvekļa kauss vēl iztukšots nava līdz galam,

rūsa gan ārpusi sedz, iekšā ir noskalots zelts.

Runas, ko Demostens citkārt ar jūru runājis tika,

vienmēr no jauna vēl tās vētrā un negaisā skan.

Ena no ērgļa spārniem, kas saknāba Prometejkruti.

nakti gan izplatīt var, uguni nespēj tā dzēst.

Uguns reiz atrauta dieviem un nonesta tumšajā zemē.

Mūžam tā spīdēs un degs laiku un laikmetus cauri.

Celvede zvaigzne, tā vedīs tos nākotnes cīkstoņu

pulkus;

ciņa no jauna tie ies tumsu un nezvērus veikt.

Atkal tos sajūsma nesīs un ceļš tiem būs zibsnis zem

kājām,

teika tiem pakal ies, zvaigznes no priekšauta sēs.
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Cik dzīve skaista

Caur dzīvi ies cēlie varoņi

Uzvaras vainagā,

Prometeiskā spožumā,

Tie tumsas veicēji,
Saules sveicēji,

Kas ideju augstākos torņos kāpuši,

Tiem līdzi iet nākotnes pētnieki,

Pagātnes vētnieki

Un gaita, ko tie visi ies,
Kā sarkana straume izliesies.

Tiem cels sev mērķis nav cita aiz ta.

Tie pateiks, cik dzīve skaista.

Kad izdedzis būs viss lielais kvēls

Visupēdējā

Gaismā, bālzilganā

Iznāks dzejnieks, vējmātes dēls.

Viņš vaidu vaidētājs,

Viņš žēlu žēlotājs,

Veidu veidnieks un tēlu tēlnieks.

Viņš nedara cita nekā,

Viņš tikai pasaules dvēseli apsargā,
Kā debesis apsargā zvaigžņu strēlnieks.

Tam dzīve tik ēna, garām laista,

Viņš pateiks, cik nāve skaista.
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Atkal un atkal

Atkal un atkal mums vajga.

Kas atjauno gurstošo dzīvi,

Laikmeta šļauganās burās

Kas vētru un sajūsmu iedveš,

Ļoganās atsperes dvēslei

No jauna kas ciešāki savelk,

Nogāztās cerību trepes

Kas atkal pret debesīm uzcel.

Lielas un radošas atkal

Mums atmosferapjomas vajga,

Apvāršņa plašuma raiba,

Pildīta tieksmēm uz darba.

Tīrījošs pērkons lai grauj,

Klaidēdams smacīgo tvaiku,

Negaisa strūkles lai šļāc

Un atmiekšķē stinguma čaulu.

Atkal un atkal mēs alkstam

Pēc ziedoņa atdzimtnes, dailes,

Pelēkai ikdienai pāri,

Kas pārstieptu varvīksnas loku;

Tikai, kas atjauno dzīvi,

Tas atjauno līdzi pats sevi.

Jaunotā dzīvē viņš pirmais

Uzdīgs kā agrīnais dziets.
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Carpe diem!

Esi varons! steidzies satvert dienu,

Kad tā zelta kurpēs iet pār pasauls plienu.
Satver to aiz staru matiem,

Nospied lepno sev pie kājām.

Esi darbons! tver kaut viņas vīli,
Nelaid to, pirms viņai neizvīli,

Vienu domu, darbu, skaņu,

Kaut i vienu mīļu vārdu!

Neļauj, neļauj gaist tai tvaiku lokā!

Mitra migla līpot paliks rokā:

Tavu asru nosēdumi

Tavu ilgu padibeni
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Mūžības simboli

Mūžu aizmūžā,
Laiku plūdumā,

Gadu gadskārtā,

Tā kā šodienā,

Nāvē un tumsībā

Staru metēji,

Mūžības simboli:

Vienmēr tie paši mirdz:

Gaišā saule

Un siltā sirds.

Bieži gaišais rīts

Tumsas pūķa rīts,

Salas zemes mīts

Nāves klēpī grimst,
Tomēr atkal dzimst.

Un visniknākos

Ziemas negaisos

Jaunā spozmē mirdz:

Saule debesu sirds.

Drupās sagāzti

Dievi, altāri,

Pelnu pārklāti

Svētie upuri

Viss, kas bijis svēts,

Ticis pārvērtēts.

Viens ne svērts, ne šķirts

Mūžam krūtīs mirdz

Cilvēces saule sirds.
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Homo sum

Koka dvēsele ir sula,

Riet un rit pa stiebru stiebriem,

Lapas, ziedus raisīdama,

Vai tev asins straujāk riņķo?

Jūra, elementu māte,

Visu straumju zīdītāja,

Sūta auglību un velgmi,

Vai tev jūtas straujāk plūdo?

Akmens dvēsele ir uguns,

Dzirkstē šaujas pretī dziņa,

Dzel un deg un spīd un staro,

Vai tu vairāk dedz un staro?

Zieda dvēsele ir smarša,

Kāpj iz kausa viļņodama,

Prātus apņem saldā mulsā,

Vai tev dvēslē vairāk saldmes?

Saule, visu radītāja,

Zvaigznes dzemdē, zemes auklē,

Zelta tīklā šūpodama

Gik tu liels un plašs un radošs?
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Cīņas arena

Mūžīgi ārdoša cīņa

Met bangas pret pasaules krastiem.

Cīņa starp iegūto veco,

Un vienmēr topošo jauno.

Ak, vai jel tas, kas ar sāpēm

Un upuriem reiz ir iegūts,

Kas par patiesu atzīts

Un nogūlis laikmeta slāņos,

leslēgdams skavās dzīvi,

Kā klinšainā krastmala jūru

Plūstošo, mainīgo dzīvi,

Vai tas spēs atstāvēt laikam,

Kas tam vienmēr uzbrūk

Ar uzvaras gaviļu vētrām,

Sajūsmā plūstot pāri

Pār krastmalas klinšainiem pleciem,

Jaunsvaigas idejas nesdams,

Kas noslēgto loku ņem salauž?
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Divas še tiesības eīnas,

Un katrai ir taisnība sava..

Divas še mūžības stājas,

Kas saduras pieri pret pieri

Kura gan uzveiksim' gīīs?

Ak, par velti to gaidīt!

Atzina allaž tik pazib

Kā starumets zemjūras dzelmē:

Dzīve, kas uzcel un ārda,

Tā abas šīs taisnības vieno.

Ak, cik ir neganta dzīve!

Ak, cik tā neganti skaista!

Trīs reizes mirt nav par daudz, lai

Vienvienīgu reizi tik dzimtu!





109

SATURA RĀDĪTĀJS

leskaņa

Hamleta monologs 5

Plaukstošas asteres

Adoniss ir miris 9

Bālais mēness, debess lotoss 11

Pana gulta 12

Rembranta gaisma 13

Purpura avē 14

Sudraba kaps 16

Juras vējš 17

Zvejniece 18

Sadauzīta laiva 19

Sala 21

Dziestošas krasas 22

Melnais rāmis 23

Dienu vampirs 24

Mēnessirpis 25

Nelga 26

Ak, ziedonis! 27

Ledus karaļa līgava 28

Saules valsts sabrukums 30

Staipekņi 32

Mežs rudenī 33

Māmiņas galdauts 35

Dore fantāzija 36

Virpuļa bakchante 37



Polāra ainava 38

110

Gada parāds 39

Saujiņa saules, riekšiņa zvaigžņu 40

Vīstošas asteres

Nervu muziķa 45

Mate Sfinksa 44

Zemes matēs meita 46

Slimais ziedonis 48

Toreiz .- 49

Zelta makonīts 50

Ziema, kad vairs puķu nava 51

Puķu mūmija 52

Mdas dāvana 53

Atdod sevi 54

Pārgājis negaiss 55

Norimis vējš 56

Pamazam 57

Sāpju maskerade 59

Bez izejas 60

Lepnuma ledus 61

Veļu āboji 62

Sāpju rota|a 63

Plaisa 64

Nirvāna 65

Mans ceļš 66

Dzejnieka dvēsele 67

Efejas ap drupām. Sentences.

Eritis sicut deum 68

Ērgļa nave 68

leguvums un zaudējums 69

Fantāzija 69

Ikdienas ruda 70

Dzejnieks 70

Ikdiena un dzeja 71



Politika un māksla 71

111

Otra dzīve 72

Īstais zelts .
.

. 72

Vajās diezgan 73

Dzīvības celi 73

Asteres zvaigznes

Pirmatnība 77

Vientulības krasa 78

Dienu aumuļi 79

Vienīgais ce|š 80

Spēks 82

Personība 83

Tanheizera brīnums 84

Dēmona sposme
86

Galerija.
I. Stiprie 87

11. Tie lepnie, tie brīvie 88

111. Aicinātie 89

ĪV. Izredzētie 90

Baru bērni 9J

Varoņu piemiņai 92

Bra|u kapi 95

Pec tukstots gadiem 97

Jaunie argonauti 98

Meklētāji 99

Sāpju romantika 100

Cik dzīve skaista 101

Atkal un atkal -.
.

. . 102

Carpe dicm 103

Mūžības simboli 104

Homo sum 105

Cīņas arēna 106






	Asteru laikā
	FRONT
	Cover page
	Title

	MAIN
	Ieskaņa
	Hamleta monologs

	Plaukstošas asteres
	Adoniss ir miris
	Bālais mēness, debess lotoss
	Pana gulta
	Rembranta gaismā
	Purpura āvē
	Sudraba kaps
	Jūras vējš
	Zvejniece
	Sadauzīta laiva
	Sala
	Dziestošas krāsas
	Melnais rāmis
	Dienu vampirs
	Mēnessirpis
	Nelga
	Ak, ziedonis!
	Ledus karaļa līgava
	Saules valsts sabrukums
	Staipekņi
	Mežs rudenī
	Māmiņas galdauts
	Dorē fantāzija
	Virpuļa bakchante
	Polara ainava
	Gada parāds
	Saujiņa saules, riekšiņa zvaigžņu

	Vīstošas asteres
	Nervu muzika
	Māte sfinksa
	Zemes mātes meita
	Slimais ziedonis
	Toreiz
	Zelta mākonīts
	Ziemā, kad vairs puķu nava
	Puķu mūmija
	Mīlas dāvana
	Atdod sevi
	Pārgājis negaiss
	Norimis vējš
	Pamazām
	Sāpju maskerade
	Bez izejas
	Lepnuma ledus
	Veļu āboļi
	Sāpju rotaļa
	Plaisa
	Nirvana
	Mans ceļš
	Dzejnieka dvēsele
	Efejas ap drupām. Sentences
	Eritis sicut deum
	Ērgļa nāve
	Ieguvums un zaudējums
	Fantazija
	Ikdienas ruda
	Dzejnieks
	Ikdiena un dzeja
	Politika un māksla
	Otra dzīve
	Īstais zelts
	Vaļas diezgan
	Dzīvības ceļi


	Asteres – zvaigznes
	Pirmatnība
	Vientulības krāsa
	Dienu aumuļi
	Vienīgais ceļš
	Spēks
	Personība
	Tanheizera brīnums
	Dēmona sposme
	Galerija
	I Stiprie
	II Tie lepnie, tie brīvie
	III Aicinātie
	IV Izredzētie

	Bāru bērni
	Varoņu piemiņai. Jaundibinātā Latvijā
	I
	II
	III

	Brāļu kapi
	Pēc tūkstots gadiem
	Jaunie argonauti
	Meklētāji
	Sāpju romantika
	Cik dzīve skaista
	Atkal un atkal
	Carpe diem!
	Mūžības simboli
	Homo sum
	Cīņas arena

	SATURA RĀDĪTĀJS


	Illustrations
	Untitled


